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Information med anledning av ökad
smittspridning i samhället
Elevhemmets öppethållande
Elevhemmet håller öppet fram tills annat besked ges. Observera att detta omprövas
löpande och förändring kan ske med kort varsel.

Elev med symtom på luftvägsinfektion
Elev skall testa sig vid symtom och stannar hemma från skolan – vistas på rummet –
utan besök av andra elever.
Vid negativt provsvar – återgång till skolan när allmäntillståndet tillåter men minst 24
timmar feberfri. Eleven kan vara kvar på elevhemmet, vid kortvarig frånvaro.
Vid positivt provsvar – eleven får åka hem till sin bostad och kan inte återkomma till
elevhemmet förrän allmäntillståndet tillåter det, men minst 7 dagar från
provtagningsdatum.

Personal med symtom på luftvägsinfektion
Personalen testas vid symtom och stannar hemma tills hen fått sitt provsvar.
Vid negativt provsvar – återgång i arbetet när allmäntillståndet tillåter men minst 24
timmar feberfri
Vid positivt provsvar – minst 7 dagar innan återgång till arbetet.

Provtagning vid smittspårning
Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Det kan till
exempel vara om du har träffat någon som har covid-19 eller om du bor med någon
som har covid-19. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.
Vid en smittspårning blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av
sjukvården. Du som har träffat eller bor med någon som är sjuk kan läsa mer i
texten Covid-19: När ska jag stanna hemma. (länk från 1177)

Skyddsutrustning
Nytt beslut i omsorgsförvaltningen om utökad användande av skyddsutrustning från
och med 2022-01-10. Personalen på elevhemmet använder munskydd och visir vid
nära kontakt med eleven.

Distansering
Alla som vistas på elevhemmet uppmanas till att hålla avstånd när så är möjligt och
undvika miljöer där många vistas. Alla icke nödvändiga kontakter bör undvikas.
Ungdomarna måste vare medvetna om att det kommer att ske kraftiga prioriteringar
av vilket stöd som kan ges på elevhemmet. Vissa tider kan det vara mycket personal
som måste stanna hemma för att undvika att smitta andra.

”Säkra besök” på elevhemmet
Riskgrupperna är särskilt viktiga att skydda från smitta. Tänk på att minimera sociala
kontakter.
Vid besök till enskild elev tillhandahåller verksamheten
- munskydd och handsprit (finns vid entrén). Besöken sker därefter inne på
respektive elevs rum och där är det valfritt om munskydd används.

Handhygienen är viktig för alla i samhället. Tvätta dig hellre en gång
för mycket än för sällan.
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